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Mae’n arwain ar gynnwys gwirfoddolwyr a 

rhannu arferion gorau yn Sir Ddinbych. Yn 

agored i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a 

chymunedol, mudiadau Trydydd Sector a 

mentrau cymdeithasol sy’n gweithredu yn 

Sir Ddinbych  

Rhwydwaith cymorth dan arweiniad 

gwirfoddolwyr er mwyn i bobl ddatblygu sgiliau 

newydd, cyfarfod pobl newydd a helpu ei gilydd 

wrth gymryd y cam nesaf yn eu bywyd yn y 

gymuned. Cynhelir Drysau Agored bob dydd 

Gwener yn ein swyddfeydd, 1pm -3pm. Mae 

croeso i holl aelodau’r gymuned alw i mewn  

Drysau Agored  

Rhwydwaith Iechyd,  

Gofal Cymdeithasol a Llesiant  

Elusen gofrestredig – 1054322  Cwmni cyfyngredig trwy warant - 3132487  

Rhwydwaith Trydydd Sector 

#GwirfoddolwyrSirDdinbych  

Fforwm Anableddau Dysgu  

Sir Ddinbych  

Fforwm Aelodaeth CGGSDd  

Fforwm sy’n cynnig lle ar y cyd i ddatblygu llais 

y trydydd sector a chynnwys aelodau wrth 

siapio gwasanaethau CGGSDd. Mae’n agored i 

wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a 

chymunedol, mudiadau Trydydd Sector a 

mentrau cymdeithasol sy’n gweithredu yn 

Sir Ddinbych sy’n aelodau CGGSDd  

Mae’n galluogi pobl i rannu eu barn o ran 

ymgynghoriadau lleol a chenedlaethol, dod i 

gysylltiad gyda rhieni a gofalwyr eraill ac yn 

eich hysbysu am a rhoi cyngor ar faterion 

anableddau dysgu lleol a chenedlaethol.   

Yn agored i bawb ag Anabledd Dysgu sy’n 

byw yn Sir Ddinbych, yn ogystal â’u 

teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a mudiadau 

Trydydd Sector a grwpiau cymunedol sy’n 

gweithredu yn Sir Ddinbych  

Mae’n cynnig cyfle i dynnu sylw at faterion ac 

archwilio cyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd. 

Cyfarfod sy’n agored i fudiadau Trydydd 

Sector, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr, yr Awdurdod Lleol a 

phartneriaid eraill   

Grŵp Dylanwadu’r Trydydd Sector  

Ei nod yw ymgysylltu gyda a dylanwadu ar y 

Cyngor a phartneriaid eraill ar flaenoriaethau 

strategol allweddol, trwy gyfrwng trafodaethau 

a gwybodaeth a gasglwyd o Fforwm Aelodaeth 

CGGSDd. Cewch gyfarfod yr Arweinyddion 

Rhwydwaith yn ein Fforwm Aelodaeth   

 
Fframwaith Ymgysylltu CGGSDd - Cymryd rhan 

 
Gwefan www.dvsc.co.uk/engage E-bost engagement@dvsc.co.uk Ffôn 01824 702441 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn rhan o fudiad dros newid yn Sir Ddinbych     

ymaelodwch gyda ni  

Os ydych chi’n Bartner ac yn dymuno ymgysylltu gyda CGGSDd a’i aelodau cysylltwch efo ni 
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